
MÍN: 9°C
MÁX: 22°C

www.readmetro.com |  leitor.ctb@metrojornal.com.br |  www.facebook.com/metrojornal | @jornal_metroctb

CURITIBA 
 Sexta-feira, 
14 de junho de 2013
Edição nº 523, ano 3

sunny

hazy

snow rain partly 
sunny

cloudy sleet thunder part sunny/
showers

showers

thunder 
showers

windy

Bancada do
PR começa 
a se definir 
sobre PEC 37
Investigações. Proposta de Emenda Constitucional que atribui 
apenas às polícias federal e civil o poder de investigar infrações 
penais deve ter voto contrário de pelo menos 12 deputados e dois 
senadores do Paraná, segundo levantamento feito pelo Metro  PÁG. 02

Novo protesto em 
São Paulo tem 
repressão violenta
PM usa tolerância zero contra os 
manifestantes. Confrontos deixam pelo 
menos 55 feridos e 149 detidos PÁG. 06

Itinerário de ônibus  
já pode ser acessado 
pelo Google Maps 
Trajeto de linhas, horário das saídas 
e tempo previsto de chegada estão 
disponíveis no site para usuários PÁG. 03

FESTA DO PT TRAZ 
DILMA E LULA  
Evento celebrou 10 anos do
partido na presidência  PÁG. 02 

Eles foram aplaudidos de pé, em clima de campanha eleitoral | RODRIGO FÉLIX LEAL/METRO CURITIBA

MARIA RITA 
CANTA ELIS

CANTORA CHEGA AO TEATRO POSITIVO HOJE COM TURNÊ 
QUE RESGATA SUCESSOS DA MÃE, ELIS REGINA PÁG. 10

MARIA RITA 
CANTA ELIS

CANTORA CHEGA AO TEATRO POSITIVO HOJE COM TURNÊ 
 PÁG. 10

STAR TREK
‘Além da Escuridão’
ESTREIA HOJE 
NOS CINEMAS  PÁG. 13

TEATRO MÁGICO
Trupe faz show
NO MASTER HALL
E LANÇA DVD  PÁG. 10
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Quase metade da banca-
da paranaense no Congres-
so Nacional garante que irá 
votar contra a PEC 37, que 
pretende garantir exclusi-
vidade às forças policiais 
em investigações, e, por 
consequência, retirar esse 
poder de órgãos como o MP 
(Ministério Público).

Dois senadores e 12 dos 
30 deputados que represen-
tam o Paraná na Câmara Fe-
deral afirmam que são con-
tra a Proposta de Emenda 
Constitucional, principal-
mente por ela restringir o 
poder do MP. 

Um senador e oito depu-
tados ainda estão indefini-
dos. Apenas um deputado 
(Ricardo Arruda/PSC) afir-
mou que é a favor. O Me-
tro não conseguiu retorno 
de nove deputados. 

Entre os três senadores 
eleitos pelo estado, Rober-
to Requião (PMDB) e Álva-
ro Dias (PSDB) garantiram 
que votarão contra a PEC. 
Sérgio Souza (PMDB) ainda 
não decidiu o voto.

Os parlamentares que 
ainda não têm definido ou 
não expõem o voto garan-
tiram que sofrem pressão 
tanto do Ministério Públi-
co, quanto de representan-
tes estaduais da polícia.

Uma comissão, forma-
da por cinco deputados fe-
derais, pretende reformu-
lar a Proposta e apresentar 
um projeto que seja consi-
derada ‘bom para a socie-
dade’ e aceito pelos órgãos 
envolvidos.

A votação da PEC 37 es-
tá prevista para aconte-
cer no dia 26 de junho. 

 METRO CURITIBA

Congresso. Dos 33 parlamentares paranaenses, 14 afirmam que são contra a Proposta de Emenda 
Constitucional que retira o poder de investigação do Ministério Público; só 1 é a favor; 9 não definiram voto

MP pediu apoio também aos vereadores | ANDERSON TOZATO/CMC

Como o PR vota PEC 37
Quem vai votar

• Contra a PEC 37: 
senadores Roberto 
Requião (PMDB) e Álvaro 
Dias (PSDB); deputados 
Sandro Alex (PPS); 
Rubens Bueno (PPS); 
Rosane Ferreira (PV); 
Odílio Balbinotti (PMDB); 
Marcelo Almeida (PMDB); 
Leopoldo Meyer (PSB); 
Alfredo Kaefer (PSDB); 
Dr. Rosinha (PT); Eduardo 
Sciarra (PSD); Sérgio de 
Oliveira (PSC); Hermes 
Parcianello (PMDB), 
André Vargas (PT).

• A favor da PEC. 
Deputado Ricardo Arruda 
(PSC).

•    Indefinidos: senador 
Sérgio de Souza (PMDB); 
deputados Osmar 
Serraglio (PMDB); João 
Arruda (PMDB); Fernando 
Francischini (PEN); Nelson 
Meurer (PP); Nelson 
Padovani (PSC); Zeca Dirceu 
(PT), Alex Canziani (PTB), 
Dilceu Sperafico (PP).

•    Não responderam: 9 
deputados.

Conheça os votos
“Sou totalmente contra. 
O Ministério Público é 
um órgão com extrema 
importância de repressão. 
Responsável por grandes 
investigações.”
ALVARO DIAS (PSDB), SENADOR

“Lamento que o MP 
queira exercer uma 
função que não é dele. 
Está na Constituição. 
Investigação é trabalho 
de polícia.”
MARCUS VINICIUS MICHELOTTO, 
DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL

Beto Richa

Tarifa  cai 
em Maringá
O governador Beto Richa 
(PSDB) anuncia hoje em 
Maringá, junto com o 

prefeito Roberto Pupin, 
a redução da tarifa do 

ônibus na cidade, como 
resultado da isenção do 

ICMS sobre o óleo diesel, 
concedida pelo governo 

do Estado.

Em festa do PT, Dilma rebate críticas à economia

Evento teve clima de campanha eleitoral | RODRIGO FÉLIX LEAL/METRO CURITIBA

Em evento que comemorou 
os 10 anos do PT na presidên-
cia do País, ontem à noite, 
em Pinhais, a presidente Dil-
ma Rousseff e o ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva fo-
ram ovacionados pelos cerca 
de 2 mil militantes presentes. 

Dilma falou durante uma 
hora e rebateu as críticas à 
economia. “O Brasil tem ab-
soluta clareza sobre o que fa-
zer. Há 10 anos consertamos 
uma economia com desarran-
jos estruturais”, afirmou.

A inflação também foi cita-
da. “Quem aposta que vamos 
perder para a inflação aposta 
contra o Brasil, e vai perder 
feio”, garantiu a presidente.

Aplaudido de pé, Lula 
aproveitou para criticar a 
imprensa, e saiu em defesa 
de Dilma. “A previsão de in-
flação de 5,8% ao ano é alta, 
sim. Mas, na época em que 
eu estava no chão de fábri-
ca, a inflação era de 80% ao 
mês”, afirmou. E acrescen-
tou: “Qual é a preocupação 

que eles têm com a econo-
mia brasileira? Estamos com 
um bom desenvolvimento 
econômico. Quem não con-
seguiu prever que os EUA 
iam quebrar e nem a crise 
europeia que não se meta na 
nossa administração”, disse 
Lula, frisando a intenção de 
tornar o Brasil a 5ª economia 
mundial em até dois anos.

A ministra-chefe da Casa 
Civil, Gleisi Hoffmann, tam-
bém foi muito aplaudida. Por 
mais de uma vez, os militan-
tes a chamaram de ‘governa-
dora’. Lula respondeu: “por 
enquanto, ela é ministra. Não 
posso falar isso porque não 
sei”.  METRO CURITIBA

“Conheço todos os 
presidentes do mundo 
e posso afirmar que 
nenhum tem a mesma 
competência que Dilma.”

LULA, EX-PRESIDENTE DO BRASIL

Dólar
 - 0,97%

(R$ 2,13)

  Bovespa
  + 2,50%
 (50.415 pts)

 Euro
  - 0,19% 

(R$ 2,85)

 Selic
 (8,00%)

Salário 
mínimo
(R$ 678)

 Cotações
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Pela terceira vez apenas 
nesta semana, o aeroporto 
internacional Afonso Pena 
foi obrigado a fechar a pis-
ta para pousos. O motivo é 
o mesmo: forte nevoeiro em 
São José dos Pinhais.

As aterrissagens foram 
suspensas das 23h45 da úl-
tima quarta-feira até as 9h 
de ontem, conforme infor-
mações da Infraero. Dos 26 
voos previstos para o perío-
do, 14 foram cancelados.

Neste mês, já são 33 ho-
ras e 38 minutos de fecha-
mento.  METRO CURITIBA

De novo. Nevoeiro força 
fechamento do aeroporto

A fiscalização do Crea-PR 
no HC (Hospital de Clínicas) 
ontem apontou problemas 
de acessibilidade. Falta ram-
pas e algumas não estão cor-
retamente dimensionadas. 

“São os problemas de 
sempre, mas que têm fácil 

solução”, adiantou Maurício 
Luiz Bassani, da Supervisão 
de Fiscalização. 

O Crea também avaliou 
equipamentos e elogiou o pla-
no de manutenção preventiva 
do HC, que reduz custos, se-
gundo Bassani.  METRO CURITIBA

Vistoria. Crea aponta falta 
de acessibilidade no HC

Pousos foram suspensos por mais de 
nove horas | RODRIGO LEAL/METRO CURITIBA

Os usuários do transporte pú-
blico de Curitiba já podem 
consultar itinerários de ôni-
bus da RIT (Rede Integrada de 
Transporte) no Google Maps, 
serviço gratuito disponível no 
site do Google. A novidade foi 
lançada ontem e substitui o 
sistema de busca da Urbs.

A ferramenta pode ser 
acessada de computador ou 
smartphones (iPhone e An-
droid). Basta indicar a ori-
gem e o destino que o Goo-
gle Maps mostra as opções 
de linhas, paradas, tempo 
estimado do trajeto e as pró-
ximas saídas de ônibus. 

As informações são repas-
sadas pela Urbs. Até o fim do 
mês, elas devem ser disponi-
bilizadas em tempo real. “No 
encontro com o Google, so-
licitamos que sistema possa 

disponibilizar informação de 
ônibus em tempo real”, escre-
veu no Twitter o prefeito Gus-
tavo Fruet (PDT) após encon-
tro ontem com o diretor de 
Novos Negócios da empresa, 
Alessandro Germando.

Segundo Germando, o 
aplicativo é usado em cerca 
de 800 cidades no mundo. No 
Brasil, está disponível em mu-
nicípios como São Paulo, Rio 
de Janeiro e Belo Horizonte. 
Mas a capital paranaense tem 
uma ferramenta mais sofis-
ticada. “Como o sistema de 
transporte de Curitiba permi-
te centenas de integrações em 
período integral, o programa 
criado exigiu cuidado”, disse.

Transporte público. Agora, usuário monta trajeto das linhas de Curitiba e ainda fica 
sabendo quais são as próximas saídas e o tempo estimado entre origem e destino 

Ferramenta abrange todas as linhas da RIT | CESAR BRUSTOLIN/SMCS

Itinerários de ônibus 
estão no Google Maps

CAMILA
CASTRO 
METRO CURITIBA
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Mutirão recolhe quase duas toneladas de lixo
O 7ª Mutirão de Limpeza da Baía de Guaratuba, realizado no Dia Mundial do Meio Ambiente, 
(5 de junho) recolheu cerca de 1,8 tonelada de lixo reciclável. O balanço foi divulgado na 
quarta-feira pelo Instituto Guaju. Todo o material foi entregue à usina de reciclagem da 
cidade. Cerca de 180 voluntários participaram da iniciativa. |  CLECIO TKACHECHEN / DIVULGAÇÃO INSTITUTO GUAJU

A BR-376 chegou a ficar to-
talmente interditada ontem 
pela manhã, no trecho da 
Serra do Mar, no quilômetro 
667, sentido Santa Catarina, 
depois do tombamento de 
um caminhão.  O congestio-
namento chegou a cerca de 

quatro quilômetros.
De acordo com a PRF (Po-

lícia Rodoviária Federal), o 
veículo, que transportava 
produtos alimentícios, so-
freu uma falha mecânica, fi-
cou desgovernado e colidiu 
contra a lateral traseira de 
outro caminhão, antes de 
tombar na rodovia.

O motorista estava acom-
panhado da filha, de 9 anos, 
mas nenhum deles ficou fe-
rido, segundo a PRF.

A liberação total do tre-
cho aconteceu por volta 
das 10h30. 

Lentidão. Acidente foi no quilômetro 667 e provocou congestionamento por mais de 4h

Caminhão tombou e bateu na mureta | PRF/DIVULGAÇÃO

Caminhão tomba e 
bloqueia trecho de 
Serra da BR-376

LINA
HAMDAR 
METRO CURITIBA 

A Polícia Rodoviária Fede-
ral apreendeu 3.192 ana-
bolizantes na BR-277, em 
Céu azul, no oeste do Esta-
do, na quarta-feira. A mer-
cadoria estava escondida 
em um carro Celta que era 
transportado por um guin-
cho, com placas de Toledo.

 O motorista do guin-
cho disse aos policiais 
que levaria o veículo pa-
ra Cascavel, onde estava 
o proprietário. Os agen-

tes resolveram segui-lo e 
prenderam, em flagrante, 
um homem de 42 anos e o 
filho, de 23 anos. 

Na casa deles, foram 
encontradas mais anabo-
lizantes e medicamentos, 
além de um carro Golf que 
era usado para transportar 
os produtos. 

Os dois, as mercadorias 
e os veículos foram enca-
minhados à Polícia Federal 
de Cascavel.   METRO CURITIBA 

Oeste do PR. Mais de        
3 mil anabolizantes são 
encontrados em carro

Mercadoria foi encontrada no pneu do Celta | PRF/DIVULGAÇÃO

58
acidentes foram registrados  
do quilômetro 665 ao 668 
da BR-376 de janeiro a abril 
deste ano, de acordo com 
dados da Polícia Rodoviária 
Federal. Três pessoas 
morreram e trinta e uma 
ficaram feridas. 

Uma operação do Gaeco 
(Grupo de Atuação Espe-
cial de Combate ao Crime 
Organizado) de Campinas 
(SP) e de Maringá, no oes-
te do Paraná, com apoio 
das policias Civil e Mili-
tar, cumpriu sete manda-
dos de busca e apreensão 
expedidos pela Justiça pa-
ranaense em Nova Odes-
sa (SP) e Campinas ontem, 
após suspeita de fraude 
na fabricação de equipa-
mentos de ginástica desti-
nados a idosos, utilizados 
em áreas ao ar livre. Ou-
tros três mandados tam-
bém foram cumpridos em 
estabelecimentos comer-
ciais de Maringá. 

A investigação teve iní-
cio quando o empresário 
Paulo Ziober Júnior, pro-
prietário da empresa Zio-
ber, descobriu que um ex-
-funcionário, que atuou 
durante cinco anos como 
representante comercial 
de sua empresa, abriu a 
Assix e estava falsifican-
do seus equipamentos – 
colocando o mesmo selo 
de sua marca – em Nova 
Odessa.

A Promotoria suspei-
ta que a Assix disputava 

concorrências públicas, 
vendendo produtos falsi-
ficados para prefeituras 
de todo o país. Durante o 
cumprimento de manda-
dos ontem foram encon-
trados na fábrica pedidos, 
um deles endereçado à 
Prefeitura de Caraguatatu-
ba, no litoral de São Paulo. 

A investigação corre 
em sigilo e pretende apu-
rar ainda se houve prejuí-
zo aos cofres públicos com 
a venda das réplicas fal-
sificadas, já que, embora 
apliquem preço de merca-
do, tinham qualidade infe-
rior. Além disso, o Gaeco 
quer saber se houve algu-
ma irregularidade no pro-
cesso de compra feita pe-
los municípios.

Uma pessoa foi presa 
durante a operação, mas 
porque era procurada pe-
la Justiça por roubo. 

 METRO CAMPINAS

Operação. Gaeco investiga 
falsificação de equipamentos

Ilegal

Polícia fecha 
cassino no Centro 
de Curitiba 

Um cassino foi fecha-
do pela Polícia Militar 
ontem, por volta das 
16h30, no 5º andar do 
Edifício Asa, que fica lo-
calizado na rua Volun-
tários da Pátria, esquina 
com a Praça Osório, no 
Centro de Curitiba.

No local, foram 
apreendidas oito má-
quinas caça-níquel. 

A polícia descobriu 
a casa de jogos de azar 
por meio de denúncia 
anônima. 

Três pessoas estavam 
lá. “No momento que 
chegamos havia um se-
gurança, um responsá-
vel pelo cassino e uma 
outra pessoa que estava 
jogando”, contou o as-
pirante da  PM, Heryk 
André das Neves Silva.

Segundo o aspiran-
te, por envolver mui-
ta quantia em dinhei-
ro, normalmente esses 
locais contam com um 
segurança.

Todos foram condu-
zidos para o 1º Distrito 
Policial da capital. 

 METRO CURITIBA

Campanha quer coibir 
atestados médicos falsos
Uma campanha contra a uti-
lização de atestados médicos 
falsos foi lançada ontem pelo 
Nucrisa (Núcleo de Repressão 
aos Crimes contra a Saúde). A 
iniciativa conta com o apoio 
do Conselho Regional de Me-
dicina, Secretaria Municipal 
de Saúde de Curitiba e Supe-
rintendência Regional do Tra-

balho e Emprego no Paraná.
“A incidência desse tipo 

de caso tem sido cada vez 
maior. Na semana passada, 
fizemos uma busca e apreen-
são e identificamos um ho-
mem que vendia atestados 
médicos falsos por R$ 10”, 
contou a delegada adjunta do 
Nucrisa, Sâmia Coser.

Em caso de suspeita de 
fraude, a orientação para 
a  população é verificar se o 
médico que assina e/ou em-
prega seu carimbo no atesta-
do é um profissional inscrito 
no CRM-PR. A consulta pode 
ser feita diretamente pelo si-
te www.crmpr.org.br.
  METRO CURITIBA 

7
mandados de busca e 
apreensão foram expedidos 
pela Justiça de Maringá.





A maioria dos ministros do 
STF (Supremo Tribunal Fede-
ral) votou ontem pela derru-
bada da liminar responsável 
pela paralisação do projeto 
que cria barreiras à criação de 
novos partidos. A tese vence-
dora foi de que interromper a 
tramitação da proposta seria 
interferir no Congresso. 

O projeto restringe o aces-
so ao dinheiro do fundo par-
tidário e ao tempo de pro-
paganda política em rádio e 
televisão para agremiações 
em processo de criação. Fal-
tam votar Celso de Mello, Car-
mén Lúcia e Joaquim Barbosa. 

Mantida a decisão, o tex-
to volta a tramitar no Senado. 
No entendimento de cinco 
dos 10 ministros, o Supremo 
só pode se manifestar após o 
projeto virar lei. “ O nosso sis-
tema constitucional não per-
mite o controle de meros pro-
jetos normativos”, afirmou o 
ministro Teori Zavascki, que 
abriu a divergência. 

Rosa Weber, Luiz Fux, Ri-
cardo Lewandowski e Mar-
co Aurélio Mello acompa-
nharam o voto. “É bizarra a 
intenção de uma Corte in-
tervir no sentido de proibir 
o Legislativo de deliberar”, 
afirmou Joaquim Barbosa, an-
tecipando o voto. Relator do 
mandado de segurança, Gil-
mar Mendes alegou que a pro-
posta teve tramitação de ape-

nas 24 horas ‘com o intuito de 
favorecer interesses políticos’. 
“Estamos chancelando uma 
lei causuística. Poderia cha-
mar de projeto anti-Marina 
Silva”, criticou, tendo o apoio 
de Dias Toffoli.

Vencedores e vencidos
A decisão terá impacto nas 
eleições de 2014. Com o pro-
jeto aprovado, a criação do 
Rede Sustentabilidade, por 
exemplo, destinado a possibi-
litar a candidatura de Marina 
Silva à presidência da Repú-
blica, deixaria de ser atrativa 
para políticos que queiram 
mudar de partido. Marina já 
anunciou que tem uma ação 

pronta para  ser apresentada 
ao STF se o projeto virar lei.

O pré-candidato Eduardo 
Campos (PSB), governador de 
Pernambuco, também perde 
força, já que tenta atrair pa-
ra sua base eleitoral o recém-
-criado MD, nascido da fusão 
do PMN e do PPS.

A situação é favorável ao 
PSB, de Gilberto Kassab, que 
corria risco de debandada de 
filiados insatisfeitos com a 
entrada da legenda na base 
governista. 

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL), 
deve colocar o projeto em vo-
tação após o fim do julgamen-
to.  METRO BRASÍLIA
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Gilmar Mendes defendeu a ilegalidade do projeto  | FELLIPE SAMPAIO/STF

Marina perde 1º round no 
Supremo Tribunal Federal

Cai número de homicídios
O número de homicídios 
no Brasil teve uma pequena 
queda em 2011, depois de 
crescer por três anos segui-
dos. Segundo o Ministério 
da Saúde, foram registradas 
52.198 ocorrências, 62 ca-
sos a menos que em 2010, 

quando houve o recorde da 
série histórica.

De todos os estados, ape-
nas 11 apresentaram redu-
ção no número de homi-
cídios. As maiores quedas 
foram observadas em três es-
tados da região Norte: Rorai-

ma, Amapá e Rondônia. To-
dos os estados do Sul do país 
apresentaram queda. No 
Nordeste, houve queda ape-
nas na Bahia. Nenhuma das 
quatro federações do Cen-
tro-Oeste conseguiu reduzir 
seus homicídios.   METRO

Em São Paulo, 
polícia usa 
tolerância zero
Eram 17h11 quando eclodiu 
nas proximidades do Thea-
tro Municipal, no centro de 
São Paulo, o primeiro de uma 
série de violentos confron-
tos entre policiais militares e 
manifestantes contrários ao 
reajuste na tarifa dos trans-
portes. Os choques se esten-
deriam até as 23h, deixando 
um saldo de ao menos 149 de-
tidos e 55 feridos.  
  O quarto e maior protesto 
organizado pelo Movimen-
to Passe Livre (MPL) levou 6 
mil manifestantes às ruas, se-
gundo a PM (20 mil de acordo 
com os organizadores). 

A PM havia entrado em 
acordo com representantes 
dos manifestantes a respeito 
do trajeto do ato. O plano era 
que o grupo seguisse em dire-
ção à avenida Ipiranga e daí 
até a praça Roosevelt, mas, 
quando a multidão alcançou 
a rua da Consolação e tenta-
va se dirigir à avenida Paulis-
ta, foi bloqueda pela polícia. 
Exaltados, os manifestantes 
insistiam em manter a rota. 
Para eles,  chegar até avenida 
era “questão de honra”. 

O Batalhão de Choque en-
trou em ação usando de bom-
bas de efeito moral, gás lacri-
mogênio e balas de borracha. 
Os manifestantes revidaram 

com pedras e rojões. Jornalis-
tas, cinegrafistas e fotógrafos 
também foram atingidos. Pa-
ra driblar a PM, os manifes-
tantes se dividiram em três 
grupos e seguiram pelas ruas 
Augusta, Consolação, Bela 
Cintra e avenida Angélica.

A todo momento, eram 
feitas revistas em busca de 
qualquer objeto considerado 
perigoso pela polícia. 

Enquanto os grupos se mo-
vimentavam pelas rotas alter-
nativas, o Choque se encar-
regava de fechar os acessos a 
avenida Paulista. Novos con-
frontos voltaram a ocorrer. 

Apesar dos bloqueios, um 
grupo de ao menos 500 pes-
soas conseguiu alcançar a 
Paulista. Foram incendiadas 
barricadas de lixo, novas pi-
chações foram feitas e uma 
agência do banco Bradesco 
foi depredada. O grupo foi dis-
persado por cordão de isola-
mento da tropa de choque, 
com pelo menos 60 policiais. 
Caminhões e integrantes da 
cavalaria davam apoio.

Um integrante do MPL, 
que se identificou apenas co-
mo Oliver, disse que as ações 
violentas partiram da PM. 
“Não nos deixaram chegar à 
Paulista. Depois que a polícia 
começou a jogar bombas, o 

grupo se dividiu e, mais uma 
vez,  a manifestação perdeu o 
controle”, afirmou.

Era possível observar o ras-
tro de sujeira e destruição dei-
xado pela manifestação. Mui-
tos comerciantes fecharam as 
portas. O MPL promete novo 
protesto para segunda-feira.

Rio de Janeiro
O terceiro protesto contra o 
aumento da passagem de ôni-
bus no Rio de Janeiro reuniu 
mais de 3 mil pessoas, segun-
do a PM, e foi bem mais pa-
cífico que o de segunda-feira. 
No entanto, três horas de-
pois do início da manifesta-
ção, no Centro, alguns atos 
de vandalismo marcaram a 
mobilização. 

Até às 22h, duas pessoas 
haviam sido detidas. Por volta 
das 21h, quando muitos já se 
dispersavam, pelo menos 500 
pessoas continuaram o ato e 
voltaram para a avenida Presi-
dente Vargas. Houve confron-
to com policiais do Batalhão 
de Choque, que lançaram 
bombas de gás lacrimogêneo 
e balas de borracha contra os 
manifestantes.  METRO RIO

Choque. Ato por passe livre se transforma em batalha
nas ruas. Saldo é de ao menos 55 feridos e 149 presos

Policiais usam bombas de gás lacrimogêneo contra manifestantes, na região central  | EDUARDO KNAPP/FOLHAPRESS

HENRIQUE
BEIRANGÊ 
METRO SÃO PAULO
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O ex-presidente argentino 
Carlos Menem foi condena-
do a sete anos de prisão por 
venda ilegal de armas à Croá-
cia e ao Equador. O político, 
que ocupa atualmente o car-
go de senador, foi considera-
do coautor do crime de con-
trabando, cometido quando 
ele era chefe de Estado, entre 
1991 e 1995.

Na época, Menem autori-
zou a venda de armamentos 
para o Panamá e para a Ve-
nezuela, mas o arsenal aca-
bou indo parar na Croácia e 
no Equador. Os dois países 
sofriam embargo das Nações 
Unidas. Menem possui imu-
nidade parlamentar, mas o 
tribunal solicitou ao Con-
gresso que o benefícicio seja 
retirado.

Em 2011, ele chegou a ser 
absolvido da acusação de con-
trabando. Em março deste 
ano, porém, a o Tribunal Fe-
deral de Recurso Criminal 
anulou a decisão. O senador já 
havia cumprido alguns meses 
de prisão domiciliar em 2001 
pelo mesmo crime.  METRO

Armas. Menem
é condenado 
por venda ilegal

Pouco mais de um ano de-
pois de uma das maiores 
tragédias ferroviárias da Ar-
gentina, o país voltou a ser 
abalado por um acidente so-
bre os trilhos. Um choque 
entre dois trens na linha Sar-
miento -- a mesma da gra-
ve batida do ano passado -- 
matou três pessoas e deixou 
mais de 300 feridos.

O acidente ocorreu por 
volta das 7h, próximo à es-
tação Castelar, no subúrbio 
de Buenos Aires. Um funcio-
nário da empresa que admi-
nistra os trens locais contou 
que uma das composições 
seguia quase vazia para um 
estacionamento quando foi 
atingida pela outra, repleta 
de passageiros.

As causas da batida não 
foram esclarecidas. De acor-

do com o jornal “Clarín”, fer-
roviários denunciaram que 
um dos trens “tinha proble-
mas nos freios”. A informa-
ção, contudo, foi negada pe-
la unidade que gere a linha 
Sarmiento.

Quatro pessoas foram de-
tidas pela polícia: os opera-
dores dos dois trens e seus 
supervisores. Todos serão in-
vestigados por “estrago dolo-
so seguido de morte”.

Rede sucateada
O sistema de trens da Argen-
tina é velho e sucateado. No 
ano passado, um choque en-
tre duas composições em 
uma estação central de Bue-
nos Aires matou 50 pessoas. 
Na época, a presidente  Cris-
tina Kirchner prometeu pro-
cessar os responsáveis e fazer 

investimentos em segurança.
Cristina revogou os con-

tratos de concessão de com-
panhias responsáveis pe-
la  manutenção do sistema 
ferroviário. As causas da ba-
tida do ano passado, porém, 
nunca foram publicamente 
esclarecidas.  METRO

Acidente. Os dois operadores e os chefes 
de serviço foram detidos pela polícia

Bombeiros trabalham no resgate das vítimas |  ENRIQUE MARCARIAN/REUTERS

Choque de trens mata três 
pessoas em Buenos Aires

RECOLETA

VILLA CRESPO
BUENOS AIRES

MORÓN
RAMOS MEJIA

ONDE FOI Estação Once

Castelar

Onde outro choque 
na mesma linha 

matou 50 pessoas há 
15 meses

Local do acidente 
de ontem LINHA SARMIENTO



Negócios. Eike vai vender 
parte do Hotel Glória no RJ
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O desempenho do varejo bra-
sileiro decepcionou em abril, 
apesar de as vendas terem 
voltado a crescer na variação 
mensal. Após caírem em fe-
vereiro e ficarem estagnadas 
em março, ainda impactadas 
pela inflação elevada, as ven-
das cresceram apenas 0,5% 
em abril ante março, segun-
do informou ontem o IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística).

Na comparação com um 
ano antes, as vendas no va-
rejo subiram 1,6%, o pior 
resultado para um mês de 
abril desde 2003, quando 
houve queda de 3,4%.

“Esse número veio baixo 
e os supermercados segura-
ram o resultado. Realmente, 
o preço alto está inibindo as 
compras no supermercado. 
O que há é substituição: ou 
você muda a marca ou op-
ta por um produto mais ba-
rato”, afirmou o economis-
ta do IBGE Reinaldo Pereira.

As vendas de Hipermer-
cados, supermercados, pro-

dutos alimentícios, bebidas 
e fumo registram queda de 
0,5% em abril sobre o mês 
anterior, após recuos de 
2,1% em março e de 1,5% 
em fevereiro. Sobre um ano 
antes, essas vendas caíram 
5,4% em abril, único resul-
tado negativo entre os seg-
mentos pesquisados.

Para Pereira, a recente 
desvalorização do real, que 
pode tornar os bens impor-
tados mais caros, pode in-
fluenciar o resultado do 

setor neste ano. “A situa-
ção da inflação é preocu-
pante para o setor. E a ta-
xa de câmbio também pode 
influenciar no ritmo do co-
mércio em 2013.”

O setor de vestuário, te-
cidos e calçados também 

foi mal e também registrou 
perda de 0,5%. As vendas 
avançaram em ramos como 
combustíveis (3,3%), móveis 
e eletrodomésticos (0,7%), 
artigos farmacêuticos (6,4%) 
e livros, jornais e revistas 
(4,5%).  METRO COM AGÊNCIAS

Vendas dos supermercados recuaram 5,4% | MARCELO CAMARGO/ABR

Freio no consumo. Varejo registra em abril o pior desempenho em dez anos, segundo o 
IBGE. Elevação de preços está inibindo as compras dos brasileiros no supermercado

Inflação em alta 
reduz expansão 
do comércio

O dólar fechou em forte 
queda ante o real, com o 
movimento acelerado na re-
ta final do pregão, após o 
governo adotar mais uma 
medida para conter o avan-
ço da divisa norte-america-
na no mercado local.

O dólar recuou 0,97%, 
para R$ 2,1334 na venda, 
devolvendo toda a alta vis-
ta na véspera e que levou a 
moeda para o patamar de 
R$ 2,15, o maior em mais 
de quatro anos.

Operadores, no entanto, 
entendem que a redução a 
zero da alíquota do IOF (Im-
posto sobre Operações Fi-
nanceiras) sobre posições 
cambiais vendidas líquidas, 
anunciada pelo governo na 
véspera, não é o suficiente 
para determinar uma ten-
dência de queda da divisa.

O governo vem travan-
do uma batalha para evitar 
altas expressivas do dólar, 
com ações que envolve des-
de atuações do Banco Cen-
tral e também a redução a 
zero a alíquota do IOF inci-
dente sobre o ingresso de 
recursos estrangeiros para 
investimento em renda fixa 
na semana passada.

A moeda norte-america-

na tem avançado de forma 
generalizada no mundo de-
vido a temores de que o Fe-
deral Reserve, banco central 
dos Estados Unidos, come-
ce a reduzir o seu progra-
ma de estímulo monetário 
e, assim afetar a liquidez in-
ternacional. Desde o fim de 
abril até o fechamento des-
te pregão, o dólar avançou 
6,6 % ante o real.  METRO

Dólar recua após governo 
retirar IOF de derivativo

Moeda americana fechou ontem cotada a R$ 2,13 | ALAN SCHEIN/IMAGE SOURCE

O volume de empréstimos 
para aquisição e construção 
de imóveis com recursos da 
poupança somou R$ 8,3 bi-
lhões em abril, crescimen-
to de 4,6% sobre março e de 
44,3% sobre abril de 2012, 
segundo a Abecip (associa-
ção que representa o setor).

É o maior resultado deste 
ano e também o melhor pa-
ra os meses de abril da série 

histórica, iniciada em 1995.
No acumulado de 2013, os 

financiamentos imobiliários 
alcançaram o montante de 
R$ 28,7 bilhões, 22,8% supe-
rior ao de 2012. Já entre maio 
de 2012 e abril de 2013, os 
empréstimos com recursos 
das cadernetas de poupança 
totalizaram R$ 88,1 bilhões, 
8,6% mais do que nos 12 me-
ses precedentes.  METRO

Imóveis. Com R$ 8,3 bi, 
crédito bate recorde

O Grupo EBX, do empresário 
Eike Batista, anunciou on-
tem que negocia a parceria 
no empreendimento do Ho-
tel Glória, no Rio de Janei-
ro, com uma rede hoteleira 
que deverá fazer adaptações 
no projeto. O Hotel Glória 
foi comprado pelo grupo em 
2008 por R$ 80 milhões.

Dois anos após a compra 
começou a reforma do fu-
turo Glória Palace, como o 
projeto foi batizado. As últi-
mas previsões davam conta 
de que o hotel estaria pron-
to no primeiro semestre de 
2014, mas o grupo agora diz 
que o parceiro deverá fazer 
adaptações no projeto.

Na quarta-feira, Eike 
saiu da lista dos 200 maio-
res bilionários do mundo da  
“Bloomberg”, após vender 
ações de sua produtora de 
petróleo OGX.  METRO

Hotel foi comprado em 2008 pelo  
empresário | RAFAEL ANDRADE/FOLHAPRESS

O principal índice acionário 
da Bovespa fechou em alta, 
seguindo a melhora de Wall 
Street, que abriu espaço pa-
ra uma recuperação do mer-
cado local após a forte queda 
recente. O Ibovespa fechou 
em alta de 2,51%, a 50.414 
pontos, depois de ter acumu-
lado desvalorização de 7% 
nas últimas quatro sessões. 

Esse foi o maior avan-
ço diário desde 6 de mar-
ço, quando o índice subiu 
3,56%. O giro financeiro do 
pregão foi de R$ 7,04 bi-
lhões. No ano, a desvaloriza-
ção da Bovespa é de 17,29%.

Vale e Petrobras ficaram 
entre as principais influên-
cias positivas para o índice. 
A ação da petrolífera OGX 
inverteu o sinal e fechou 
em alta de 0,96%, após ter 
chegado a R$ 1.  METRO

Mercados. Bolsa  
retoma patamar 
de 50 mil pontos

O governo federal oficiali-
zou ontem a prorrogação, 
por um ano, da vigência 
das sanções e penalidades 
previstas na lei que deter-
mina o detalhamento dos 
tributos na nota fiscal. A 
decisão de ampliar o pra-
zo havia sido anunciada 
na última segunda-feira, 
quando a nova lei entrou 
em vigor.

A prorrogação consta 
na Medida Provisória 620, 
que trata da linha de crédi-
to para compra de móveis 
e eletrodomésticos, no va-
lor de até R$ 5 mil e juros 
menores (5% ao ano), para 
beneficiários do programa 
Minha Casa Minha Vida.

Como foi implementada 
por meio de Medida Pro-
visória, a prorrogação do 
prazo tem força de lei e já 
está em vigor. Porém, ain-

da tem de passar pelo cri-
vo do Congresso Nacional. 
Na prática, a medida adia 
a obrigatoriedade de in-
formar os tributos na nota 
fiscal, uma vez que as em-
presas não poderão sofrer 
sanções no caso de des-
cumprimento.  METRO

Grandes redes já detalham impostos
na nota fiscal | DIVUGAÇÃO

Tributos na nota. Governo 
prorroga início de sanções
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Reggae
Natiruts e Chimarruts no Master Hall. O tradicional 

Circuito Sul-Brasileiro de Reggae acontece amanhã no 
Master Hall, marcando o encontro das bandas Natiruts e 
Chimarruts. No Curitiba Master Hall (R. Itajubá, 143). 
Amanhã, a partir das 21h. R$35. www.diskingressos.com.br

Show
Clarice Falcão lança disco. A cantora, compositora e 

atriz Clarice Falcão chega a Curitiba para lançar seu disco de 
estreia, “Monomania”. No Music Hall (R. Eng. Rebouças, 
1.645). Amanhã, às 22h. R$60 e R$120

Infantil
“O Olho D´Agua” no 

Festival de Teatro Brinque. 
Com texto e direção de 
Fátima Ortiz, da Cia. Pé No 
Palco, e premiada com o 
Gralha Azul de melhor 
espetáculo para crianças, a 
peça faz parte do Brinque – 
Festival de Teatro. No Teatro Bom Jesus (R. 24 de Maio, 135). 
Amanhã e domingo, às 15h30. R$15 e R$25 (Disk Ingressos)

Lançamento de clipe
Confraria da Costa lança “Canções de Assassinato”. 

Com gravação no Festival Psicodália, o clipe da canção-título do 
novo álbum da Confraria da Costa é lançado com show hoje. No 
Joker’s Pub (R. São Francisco, 164). Hoje, às 22h. R$10 e R$15

Literatura
Sesc celebra aniversário de Dalton Trevisan. Hoje é o 

Dia Dalton no Sesc Paço da Liberdade, em comemoração ao 
aniversário do escritor. Haverá bate-papo e sessão de 
autógrafos com Luiz Andrioli. No Sesc Paço da Liberdade 
(Pça. Gen. Marques). Hoje, a partir das 18h. Entrada franca

Rock Gospel
White Cross se apresenta hoje. A banda de heavy metal 

cristão White Cross desembarca pela primeira vez em Curitiba 
para show no Festival Internacional de Rock Gospel, com 
participação da banda Metal Nobre. Na Comunidade Sara 
Nossa Terra (Av. Pres. Kennedy, 2134). Hoje, às 19h. R$50

Rock clássico
Led Zeppelin Tribute. A banda inglesa Letz Zep chega à 

capital com seu tributo ao Led Zeppelin. Na Sociedade 
Abranches (R. Mateus Leme, 5932). Amanhã, às 21h. R$55

Música celta
Gaiteiros de Lume. O Auditório Antônio Carlos Kraide 

recebe neste fim de semana a banda Gaiteiros de Lume com 
sua música celta. No Portão Cultural (Av. Rep. Argentina, 
3430). Amanhã, às 20h, e domingo, às 18h. R$5 e R$10

Cinema
Ficção Viva exibe “Luz 

Silenciosa”. Último 
convidado do projeto Ficção 
Viva, o diretor mexicano 
Carlos Reygadas terá seu 
filme “Luz Silenciosa” exibido 
amanhã. No Auditório do 
MON (R. Mal. Hermes, 999). 
Amanhã, às 20h. Gratuito

O Metro indica

Depois de um período de li-
cença-maternidade, Maria 
Rita está de volta aos palcos 
com o show “Redescobrir”, 
em homenagem à mãe, Elis 
Regina. A apresentação úni-
ca acontece hoje, às 21h, no 
Teatro Positivo. Os ingres-
sos ainda estão à venda, a 
partir de R$85.

Inicialmente planejado 
para apenas cinco apresen-
tações dentro do projeto “Ni-
vea Viva Elis”, o show idea-
lizado pela cantora tomou 
proporções inesperadas. 

Os milhares de pedidos 
de fãs que não puderam 
comparecer a estas ocasiões 
e o seu prazer em interpre-
tar um repertório que, jun-
to com o público, “relembra 
e redescobre” Elis Regina, 
fizeram com que a tempo-
rada fosse prorrogada.

A cantora chega acompa-
nhada por Thiago Costa, Syl-
vinho Mazzucca, Davi Moraes 
e Cuca Teixeira. No show, Ma-
ria Rita entoará sucessos que 
marcaram a carreira da mãe 
como “Zazueira”, “Madale-
na”, “Águas de Março”, “Vida 

de Bailarina” e “Aquarela do 
Brasil”.  METRO CURITIBA

No Teatro Positivo (Grande 
Auditório). Hoje, às 21h.
Ingressos: de R$85 a R$225
www.diskingressos.com.br
Duração: 90 min – 12 anos

Teatro Positivo. De volta aos palcos, Maria Rita faz apresentação 
única hoje, interpretando sucessos de sua mãe em turnê

Cantora traz clássicos como “Águas de Março” no repertório | MARCOS HERMES

Elis Regina 
redescoberta 
em show

Conhecido em todo o país 
por mesclar elementos de 
circo, teatro e música, o Tea-
tro Mágico comemora 10 
anos de estrada com show no 
Curitiba Master Hall (R. Itaju-
bá, 143), hoje, às 22h. A trupe 
lança o DVD “Recombinando 
Atos”, à venda no local e pe-
lo site do grupo. Os ingressos 
vão de R$ 35 a R$ 105.

“A turnê está sendo baca-
na, o público nos recebe com 
carinho e ansiedade. Os curiti-

banos são receptivos, mas exi-
gentes. Temos fãs daqui que 
nos acompanham em shows 
pelo Brasil”, contou ao Metro 
o vocalista Fernando Anitelli.

“Recombinando Atos” 
apresenta em seu repertó-
rio quatro músicas inédi-
tas: “É Ela”, “Todos Enquan-
tos”, “Quando a Fé Ruge”, 
“Perdoando o Adeus”, além 
de sucessos como “Pena”, 
“Amanhã Será” e “O   Anjo 
Mais Velho”.  METRO CURITIBA

Teatro Mágico lança DVD 
em show no Master Hall

Trupe lança “Recombinando Atos” 
| DIVULGAÇÃO

‘Rain Man’ chega ao teatro
Adaptação para o teatro do 
premiado filme de Barry Mor-
row, com Dustin Hoffman e 
Tom Cruise, “Rain Man” che-
ga amanhã ao Teatro Positi-
vo, para apresentação única, 
às 21h15. Os ingressos vão 
de R$30 a R$75. Na peça, José 
Wilker dirige os protagonis-
tas Marcelo Serrado, Fernan-
da Paes Leme e Rafael Infante. 

Estreando em espetácu-

los deste porte, Infante con-
ta ao Metro como foi a pre-
paração para viver Charlie 
Babbitt. “Fomos orientados a 
fazer nossa versão, sem se ba-
sear no filme, apesar do argu-
mento ser o mesmo”, afirma.

Na peça, Charlie tem que 
conviver com Raymond (Ser-
rado), seu irmão autista, her-
deiro da fortuna paterna.“Se 
a pessoa quer rir, ela vai rir. 

Se ela quer se emocionar 
ou refletir, isso vai 
acontecer”, con-
vida o ator, co-
nhecido pelo 
canal de in-
ternet Porta 
dos Fundos.  

 METRO CURITIBA

Com Marcelo Serrado, Fernanda Paes Leme e Rafael Infante | DIVULGAÇÃO

O Teatro Paiol recebe hoje, 
às 20h, o show “Mergulhar 
na Surpresa”, do cantor e 
compositor Maurício Perei-
ra. Os ingressos vão de R$20 
a R$40. Com seis discos lan-
çados, Pereira realiza este 
show desde 2008, dentro e 
fora do país.  METRO CURITIBA

Paiol. Show 
de Maurício 
Pereira hoje

‘Rain Man’ chega ao teatro
Se ela quer se emocionar 
ou refletir, isso vai 
acontecer”, con-
vida o ator, co-
nhecido pelo 

METRO CURITIBA

Até dia 23 na Caixa

‘O Filho 
Eterno’
A Caixa Cultural 

apresenta até o dia 23, 
de sexta a domingo, a 
peça “O Filho Eterno”, 
adaptação de Bruno 

Lara Resende do livro 
homônimo de Cristovão 
Tezza, com Charles Fricks 
(foto). Os ingressos vão 

de R$5 a R$10.  
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Metro pergunta

 Para falar com a redação: 
leitor.ctb@metrojornal.com.br
Participe também no Facebook: 
www.facebook.com/metrojornal

Metro web

Já é possível ver 
itinerários dos ônibus de 
Curitiba pelo Google 
Maps, além dos outros 
trajetos. Vai utilizar? 
Facilita para o usuário?

Leitor fala

@bolivarescobar
Claro, estávamos todos esperando por 
essa belezinha!

@WTarcisio
Sim, vou utilizar e facilitará minha vi-
da. No Rio de Janeiro já existia isso.

Tatuagem para menores
Na minha opinião, quem deve legislar 
sobre as tatuagens em menores é única 
e exclusivamente a família. Não diz res-
peito a outros legisladores. Se os nobres 
deputados querem, realmente, “zelar 
pela integridade física da criança e do 
adolescente”, com um pouquinho só de 
esforço, podem ter outras ideias e po-
dem “deliberar” sobre projetos de pro-
teção, que possam ser da alçada deles.
EDITH DE SOUZA SILVA - CURITIBA

Carros na calçada
Em frente ao Armazém da Família da 
R. Ernesto Germano Haneman, no Ta-
tuquara, é  comum os clientes deixa-
rem estacionados seus automóveis em 
cima da calçada, enquanto fazem suas 
compras. É uma rua estreita, onde 
passam três linhas de ônibus. Há uma 
creche e uma escola municipal, e mui-
tas vezes mães com carrinho de be-
bê são obrigadas a desviar dos carros. 
Mesmo havendo presença de guardas 
municipais, que fazem a segurança do 
armazém, nada é feito. Já foram feitas 
reclamações no 156, mas a regional 
do Pinheirinho e a e sub-regional do 
Tatuquara parecem pouco se importar 
com este problema na região!
CÉLIO BORBA - CURITIBA

 Siga o Metro 
no Twitter: 

@jornal_metroCTB

Os invasores

Cruzadas

Sudoku

 4 xícaras (chá) de grãos de 
milho verde e fresco

 3 xícaras (chá) 
de leite

 1½ xícara (chá) de açúcar

 1 pitada de sal
 Canela em pó a gosto 

para polvilhar
 1 colher (sobremesa) 

de margarina

INGREDIENTES

Modo de Preparo:
Bata no liquidificador todos os ingredientes. Em seguida, colo-
que o creme obtido em uma panela e leve ao fogo médio para 
cozinhar, mexendo sempre para não pegar no fundo da panela. 
Deixe engrossar e coloque em tacinhas ou copinhos. Polvilhe 
canela em pó e sirva quente ou frio.

Receita Minuto

DANIEL 
BORK
BORK@METROJORNAL.COM.BR

PAMONHA DOCE DE PANELA
Em clima de festa junina, aprenda a fazer uma saborosa pa-
monha de milho verde. Diferentemente das tradicionais, esta 
não tem a necessidade de ser embrulhada com a palha do mi-
lho. Para dar um gostinho ainda mais especial, sirva o quitute 
com canela em pó. Confira!

Tenha mais cuidado com falsas im-
pressões ou expectativas ligadas ao trabalho. Momento para se 
certificar de informações e perceber a realidade de projetos.

Está mais propenso a lidar com temas que 
envolvam sua fé e a espiritualidade. Procure exercitar seu otimismo 
e perceberá que suas emoções ajudarão a superar problemas.

Horóscopo  Está escrito nas estrelas www.estrelaguia.com.br

O envolvimento com assuntos familiares 
tende a ser mais intenso especialmente para esclarecer antigos pro-
blemas. Propensões para retomar contatos com pessoas distantes .

A Lua continua em seu signo durante a 
manhã. Intensidade na maneira de expor os sentimentos. Pro-
pensões para lidar com revelações diante dos relacionamentos.

Com o ingresso da Lua em seu signo 
durante a tarde, seu senso de observação estará mais intenso 
que o habitual, o que favorece decisões no trabalho. 

Tendência para se envolver de ma-
neira mais intensa com assuntos de familiares e retomar conversas 
pendentes. Propensões para organizar suas despesas domésticas.

O momento é de atenção com 
informações que não sejam exatas para evitar conclusões precipi-
tadas de assuntos e mesmo de pessoas. Valorize a comunicação.

Assuntos materiais tomarão sua dedica-
ção para definir prioridades. Período especial para analisar algumas 
diferenças de valores e ambições com as pessoas de maior vínculo.

A Lua faz oposição com Netuno, o que 
servirá de teste para lidar com as diferenças diante das relações jun-
to a outras pessoas. Momento para mais atenção com falsos boatos.

Momento especial para cuidados com a 
saúde. Atividades para o corpo e a mente serão bem vindas para 
amenizar desgastes . Valorize momentos de simplicidade.

Cuide para não se exceder em des-
pesas com coisas supérfluas. Os assuntos do trabalho trarão tendên-
cias a novos contatos e parcerias propícias para auxiliar suas metas.

Tendências para conviver com novos 
grupos e retomar contatos com amigos. Novas referências e ins-
pirações para mudanças contribuirão para decisões importantes.
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Poucos filmes vêm sendo tão 
aguardados em 2013 quanto 
“Star Trek – Além da Escuri-
dão”, continuação do bem-
-sucedido remake da série 
“Jornada nas Estrelas” lan-
çado em 2009 sob direção de 
J.J. Abrams (de “Lost”). 

Acontece que o interva-
lo de um mês entre o lan-
çamento do filme nos Esta-
dos Unidos e a chegada dele 
hoje às telas brasileiras aca-
bou esfriando a estreia, já 
que boa parte do oba-oba 
em torno da produção se 
deu semanas atrás.

De certa forma, a estraté-
gia às avessas põe o longa de 

ficção científica verdadeira-
mente à prova. Logo, Capi-
tão Kirk (Chris Pine) e Spock 
(Zachary Quinto) vão ter que 
ralar um bocado para con-
quistar o público local – o 
que não parece ser proble-
ma algum para Abrams.

O alto nível de adrenalina 
está presente desde as cenas 
iniciais, em que Kirk e Spock 
alteram o destino de um pla-
neta prestes a ser destruído.

A boa ação, no entanto, é 
mal vista pelo Comando Es-
telar, que os destitui de seus 
cargos. Tudo muda quando 
uma ameaça põe em xeque 
a existência de todo o Co-

mando, situação propícia 
para Kirk se provar enquan-
to verdadeiro capitão.

A tal ameaça tem no-
me e jeitão de terrorista: 
John Harrison, interpretado 
por Benedict Cumberbatch 
(que faz o papel-título da sé-
rie “Sherlock”). A escolha 
do ator causou frisson e ge-
rou boatos de que ele vive-
ria Khan, um dos vilões mais 
icônicos da saga “trekker”. 
Nada impede, no entanto, 
que Harrison seja só um dis-
farce para o inimigo, não?   

“Além da Escuridão” es-
cancara o talento de Abrams 
para equalizar as (muitas) 

cenas eletrizantes de ação 
com doses de bom humor e 
lições de moral que até po-
dem soar piegas, mas aca-
bam bem digeridas dentro 
do contexto que explora 
com habilidade as diferen-
ças de personalidade entre 
Kirk e Spock. 

O infortúnio vem da tec-
nologia: apesar de ter tido  
cenas rodadas com câmeras 
Imax, o 3D foi feito apenas 
na pós-produção, o que com-
promete o resultado final.  

Estreia hoje. J.J. Abrams tenta repetir sucesso de remake de ‘Star Trek’ em ‘Além da Escuridão’

AMANDA
QUEIRÓS 
METRO SÃO PAULO

Comando EstelarComando Estelar
Uma ameaça ao

Nave Enterprise sai bastante avariada
do filme; abaixo, um Spock valentão 

(Zachary Quinto) e o vilão John Harrison
(Benedic Cumberbatch) cara a cara com 

o Capitão Kirk (Chris Pine)
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Cinemateca

Documentário 
‘Kátia’ tem 
lançamento hoje

Estreia hoje, às 14h30, na 
Cinemateca (R. Carlos Ca-
valcanti, 1174) o docu-
mentário “Kátia”, da ci-
neasta Karla Holanda, 
sobre a vida de Kátia Ta-
pety, o primeiro travesti 
eleito para um cargo polí-
tico no Brasil. O filme fica 
em cartaz até 20 de junho 
no Cine Guarani (Portão 
Cultural).  METRO CURITIBA

Festival

Olhar de Cinema 
termina hoje com 
premiação

Depois de nove dias, o 
Olhar de Cinema – Festi-
val Internacional de Curi-
tiba termina hoje, com ce-
rimônia de encerramento 
e premiação dos vencedo-
res no Guairinha, às 20h. 
Também haverá pocket-
-show com Íria Braga. 

 METRO CURITIBA
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COPA CONF.

O ensaio geral para a Copa 
do Mundo de 2014 come-
ça amanhã. A Seleção Bra-
sileira enfrenta o Japão em 
Brasília na partida de aber-
tura da Copa das Confede-
rações, torneio que fun-
cionará como teste para o 
Mundial do ano seguinte.

 Em 15 dias, o Brasil e 
mais sete equipes vão se en-
frentar em outras cinco ci-
dades além da capital fe-
deral: Fortaleza, Salvador, 
Recife, Belo Horizonte e Rio 
de Janeiro, palco da decisão, 
no dia 30 deste mês.

Cabeça de chave do gru-
po considerado mais difícil 
do torneio, ao lado de ita-

lianos, mexicanos e japone-
ses, a equipe comandada por 
Luiz Felipe Scolari terá enfim 
uma   chance real de conquis-
tar a confiança do torcedor.

“Será um passo grande na 
imposição de um estilo para 
que o torcedor tenha confian-
ça em um bom papel na Co-
pa. E nós também pensamos 
assim”, avaliou Carlos Alber-
to Parreira, atual coordena-
dor técnico do Brasil e treina-
dor da campanha vitoriosa no 
Mundial de 1994, nos EUA.

Além disso, é a oportuni-
dade para a Fifa e o COL (Co-
mitê Organizador Local da 
Copa do Mundo) testarem 
se infraestrutura, acomoda-

ções, transporte, seguran-
ça, ingressos, entre outros 
fatores extracampo, vão 
funcionar.

Os seis estádios do tor-
neio também passarão pe-
la prova de fogo. Todos es-
tão confirmados entre os 12 
da Copa do Mundo. Quatro 
passaram por reformas – ca-
sos de Maracanã, Castelão, 
Mineirão e Mané Garrincha. 
Já a Fonte Nova, em Salva-
dor, e a Arena Pernambuco 
são inteiramente novas.

O grande teste. Sob desconfiança da sua 
torcida, Brasil vai a campo com a missão de 
defender o título da Copa das Confederações 

PROVA DE  
FOGO PARA 
O MUNDIAL

Futebol 
sem dúvidas

COPA DAS 
CONFEDERAÇÕES

GRUPO A GRUPO B

BRASIL JAPÃO
15/6 (Mané Garrincha - DF) - 16h

MÉXICO ITÁLIA
16/6 (Maracanã - RJ) - 16h

BRASIL MÉXICO
19/6 (Castelão - CE) - 16h

ITÁLIA JAPÃO
19/6 (Arena Pernambuco - PE) - 19h

BRASIL ITÁLIA
22/6 (Fonte Nova - BA) - 16h

JAPÃO MÉXICO
22/6 (Mineirão - MG) - 16h

ESPANHA URUGUAI
16/6 (Arena Pernambuco - PE) - 19h

TAITI NIGÉRIA
17/6 (Mineirão - MG) - 16h

ESPANHA TAITI
20/6 (Maracanã - RJ) - 16h

NIGÉRIA URUGUAI
20/6 (Fonte Nova - BA) - 19h

NIGÉRIA ESPANHA
23/6 (Castelão - CE) - 16h

URUGUAI TAITI
23/6 (Arena Pernambuco - PE) - 16h

FASE DE 
GRUPOS

SEMIFINAL

1º A x 2º B
26/6 (Mineirão - MG) - 16h

FINAL 
30/6

(Maracanã - RJ) - 19h

3º lugar
30/6

(Fonte Nova - BA) - 13h

1º B x 2º A
27/6 (Castelão - CE) - 16h

País-sede da Copa 
do Mundo, fará sua 

7ª participação

Campeão da Copa Ouro 
da CONCACAF de 2011, 
fará sua 6ª participação

Campeã da Copa das 
Nações Africanas 2013, 
fará sua 2ª participação

Campeão da Copa 
América 2011, fará sua 

2ª participação 

Vice-campeã da 
Eurocopa 2012, fará 
sua 2ª participação

Campeão da Copa 
da Ásia 2011, fará 
sua 5ª participação Campeão da Copa 

da Oceania 2012, 
fará sua estreia 

no torneio

Campeã da Copa 
do Mundo 2010 e 
Eurocopa 2012. 
2ª participação

WILSON DELL’ISOLA 
MATHEUS ADAMI
METRO SÃO PAULO

Pela primeira vez um tor-
neio com seleções terá o 
apoio da tecnologia que 
identifica se a bola entrou 
ou não no gol. O sistema 
foi testado na Copa do 
Mundo de Clubes da Fifa, 
em dezembro de 2012

O sistema possui 
14 câmeras de alta 
velocidade 
espalhadas pelo 
estádio que 
captam a trajetória 
da bola

A bola, assim como as traves, é 
equipada com um sensor, e caso 
ela ultrapasse completamente a 
linha do gol, um aviso é 
enviado para um dispositivo 
semelhante à um relógio que 
fica no pulso do árbitro

3
ESPORTE
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Histórico da Copa das Confederações
Sede: Arábia Saudita
Participantes: Arábia Saudita, Argentina, 
Costa do Marfim e Estados Unidos

Sede: Arábia Saudita
Participantes: África do Sul, Arábia 
Saudita, Austrália, Brasil, Emirados Árabes, 
México, República Tcheca e Uruguai

Sede: Arábia Saudita
Participantes: Arábia Saudita, Argentina, 
Dinamarca, Japão, México e Nigéria

Sede: México
Participantes: Alemanha, Arábia Saudita, 
Bolívia, Brasil, Egito, Estados Unidos, 
México e Nova Zelândia

Sede: Coreia do Sul e Japão
Participantes: Austrália, Brasil, 
Camarões, Canadá, França, Japão, México 
e Coreia do Sul

Sede: Alemanha
Participantes: Alemanha, Argentina, 
Austrália, Brasil, Grécia, Japão, México e 
Tunísia

Sede: França
Participantes: Brasil, Camarões, 
Colômbia, Estados Unidos, França, Japão, 
Nova Zelândia e Turquia

Sede: África do Sul
Participantes: Brasil, Espanha, Itália, 
Estados Unidos, Nova Zelândia, Iraque, 
Egito e África do Sul

Campeão: Argentina Campeão: BrasilCampeão: Dinamarca Campeão: México

Campeão: França Campeão: BrasilCampeão: França Campeão: Brasil

19
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19
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GRUPO A GRUPO B

Buffon

Abate

De Rossi Pirlo

Marchisio

Balotelli
El Shaarawy

Montolivo

Barzagli Chiellini 

Bonucci

ITÁLIA

Diferentemente da tradição, a força 
da Itália de Cesare Prandelli está do 
meio para a frente, e não na defesa. 
Comandado pelo veterano Pirlo, o 
trio de volantes sabe tocar a bola com 
habilidade. Na frente, El Sharaawy 
e, sobretudo, Balotelli, devem levar 
perigo aos rivais. Brigará pela ponta 
do grupo.

Julio Cesar

Daniel
 Alves

Luiz
 Gustavo

Paulinho

Oscar

Fred

NeymarHulk

Thiago 
Silva

David
Luiz

Marcelo

BRASIL

Embora não esteja empolgando o 
torcedor - apesar da vitória contra a 
França -, a Seleção tem camisa. Além 
disso, joga em casa. Por esses motivos, 
pode ser considerada uma das 
favoritas na competição. Em campo, 
aposta no talento de Neymar, no faro 
de gol de Fred e na consistência do 
experiente sistema defensivo.

Técnico: Luiz Felipe Scolari

Técnico: Cesare Prandelli

Kawashima

Uchida

Hasebe Endo

Nakamura

Kagawa

Honda Kiyotake 

Konno Yoshida

Nagatomo

JAPÃO

A Seleção Japonesa chega para a Copa 
das Confederações com um status que 
poucos países têm até o momento: 
já está classificada para a Copa do 
Mundo de 2014. Os asiáticos são, além 
do Brasil, país-sede do Mundial, a ter 
essa distinção. Para o evento-teste, 
a esperança do time está nos pés do 
meia-atacante Kagawa.

Técnico: Alberto Zaccheroni

Corona

Meza

Zavala Salcido

Giovani

Chicharito 
Hernández 

GuardadoBarrera

Rodríguez Moreno

Torres

MÉXICO

No último duelo entre mexicanos 
e brasileiros, a equipe da América 
do Norte levou a melhor: venceu o 
Brasil na final dos Jogos Olímpicos de 
Londres. Na Copa das Confederações, 
a equipe vem reforçada por 
Chicharito Hernández, o habilidoso 
centroavante do Manchester United 
que sabe fazer gols.

Técnico: José Manuel de la Torre

Casillas

Azpilicueta

Busquets Javi 
Martínez

Xavi

Fernando 
Torres

Juan 
Mata

Iniesta

Piqué Sergio 
Ramos

Jordi Alba

ESPANHA

Ao lado do Brasil, os espanhóis são 
os grandes favoritos na Copa das 

Confederações. Forte, o time conta 
com a experiência de atletas como 
os meias Xavi e Iniesta e o goleiro 

Casillas. A base e o estilo de jogo são 
os mesmos que dominam a Europa 

desde 2008 e que conquistaram a 
Copa do Mundo em 2010.

Técnico: Vicente del Bosque

Muslera

Maxi 
Pereira

Diego 
Pérez

González

Cristian 
Rodríguez

Suárez Cavani 

Lodeiro

Godín Lugano

Caceres

URUGUAI

A evolução no futebol uruguaio passa 
pelo comando de Oscar Tabárez, 

que reassumiu a equipe em 2006 e 
conduziu o país ao 4º lugar da Copa 

do Mundo em 2010 e ao título da 
Copa América no ano seguinte. O 

time do atacante Suárez é perigoso 
e a defesa mantém a principal 

característica: a forte marcação.
Técnico: Oscar Tabárez

Enyeama

Ambrose

Mikel Mba

Onazi

Brown 
Ideye 

Musa
Akpala

Oboabona Omeruo

Echiéjilé

NIGÉRIA

Os Águias vêm empolgados pela 
conquista da Copa das Nações Africanas 

em cima de Burkina Fasso. Liderado pelo 
volante Mikel, do Chelsea, o time busca 

o ataque com Musa, Akpala e Brown 
Ideye no setor. Apesar disso, a defesa 

não é das melhores e pode complicar o 
time nigeriano. Brigará com o Uruguai 

pelo segundo lugar na chave.
Técnico: Stephen Keshi

Samin

Simon

Caroine Bourebare

J. Tehau

Chong
 Hue

A. Tehau

Vahirua

Vallar Ludivon

Lemaire

TAITI

Vir ao Brasil e disputar o torneio já 
pode ser considerado uma vitória para 

o Taiti. A Seleção do lateral Simon 
é praticamente amadora e, por isso, 
tem pouca bagagem internacional. 

Disputará o torneio para adquirir 
experiência e não deve almejar muito 

mais do que a última posição no 
grupo. Com sorte, não será goleado.

Técnico: Eddy Etaeta
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